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Hilsen til forårssolen
Kender du det, at bekymringer og problemer fyl
der alt for meget i dit hoved? Store bekymringer
eller små: Bekymringer om livet, om fremtiden,
om børnene, om udseendet, om kærligheden,
om økonomien? Og kender du det at bekymrin
ger som i sommerens lys og varme var de rene
bagateller i vinterens kulde og mørke vokser sig
store og uoverskuelige? De vokser og fylder så
det føles som om du er ved at kvæles i dem, så
alt hvad du længes efter er at kunne lægge dem
fra dig, at blive fri og ubekymret og let om hjertet
igen.
For nogle mennesker bliver det lettere at skære
bekymringerne væk når lyset begynder at vende
tilbage og varme verden op, efter en lang og
mørk vinter. Sådan var det for digteren Benny
Andersen da han skrev sin ”hilsen til forårs
solen”:
Det er forår. Alting klippes ned.
Der beskæres i buskadser og budgetter.
Slut med fordums fede ødselhed.
Vi begynder at træne til skeletter.
Jeg blir fem år ældre
ved hvert indgreb i min pung,
men når forårssolen skinner,
blir jeg ung!
For dem der kan lide at gå i kirke er der også her
i foråret en historie fra Bibelen, som handler om
at lægge sine bekymringer fra sig. En særlig dag
i kirkeåret beregnet til at fejre bekymringsløshe
den. På dagen med det mærkelige navn Mariæ
Bebudelse (i år d. 25. marts) handler det om den

unge Maria, der får den urealistiske besked at
hun skal føde Guds barn. Marias reaktion er
overraskende, naiv og befriende på samme tid.
Selvfølgelig undrer hun sig da englen dukker op.
Selvfølgelig undrer hun sig over den opgave hun
får. Men hun protesterer ikke. Hun tager bare
imod og siger ”Lad det gå som du fortæller mig”.
Maria kan lære os, bekymrede sjæle, noget vig
tig om bekymringsløshed. Fordi hun er fuld af til
lid, fuld af tro. Tro på at hun er skabt af Gud, tillid
til at der er en mening med hendes liv og derfor
tør hun gøre som hun gør: Tage imod, acceptere
og gøre hvad der er brug for. Uden at bekymre
sig, uden at være i tvivl. På sin egen naive måde
kan hun lære os det samme som Benny Ander
sen lidt bittert slutter sin forårshilsen af med:
Tag da kun min sidste spinkle mønt.
Livets sol er min den sidste del af livet,
for som solfanger er jeg nu begyndt at forstå,
at Alt og Intet er os givet.
Og en gang går solen sin
runde uden mig,
men når forårssolen skinner,
lever jeg!
Pyt med bekymringer og sorger – Forårssolen
viser os, ligesom Maria og den søn hun fødte,
at alting begynder på ny også selvom det så ud
som om alting var slut. I forårssolen vokser al
ting op og gror på ny. Ligesom alting voksede
op for Maria da hun lagde bekymringerne fra sig
og stolede på at Guds løfte til hende var sandt.
Grith Seersholm

Forsøgsordning med
ind- og udgangsvers
Forsøgsordningen med ind- og udgangsvers
i stedet for ind- og udgangsbøn har nu kørt
siden den 2. oktober 2011.
I stedet for indgangsbøn synges nr. 417: Herre
Jesus, vi er her, de to første vers. Og i ste
det for udgangssalme og udgangsbøn synges
vers, som har varieret. Som udgangsvers har
vi haft: nr. 11: Nu takker alle Gud, v.1-2; nr.
74: Vær velkommen, Herrens år (Advent), og
samme salme nr. 712 (Nytår); nr. 212: Den
bitre død dig trængte (Fastetiden).
Vi har også brugt ordningen, hvor de to me
nighedsråd har deltaget. Og konfirmandtimer
ne indledes og afsluttes også på denne måde,
således at konfirmanderne er fortrolige med
versene og nærmest kan dem udenad. Mens
man synger indgangs- og udgangsversene
står man op, det inddrager menigheden.
Indtil videre bruger vi denne ordning den
første søndag i måneden.
Der har været tilfredshed med ordningen.
Om den bliver permanent, skal menighedsråd
og præst tage stilling til, og biskoppen skal
godkende.
Men prøv at komme i kirke den første søn
dag i måneden, så kan du danne dig et ind
tryk, og måske også sige din mening til præst
eller menighedsråd. De næste gange er søn
dag 4. marts, Palmesøndag 1. april, – og så,
lidt spændende, konfirmationssøndagen i Kir
kerup den 6. maj. Men her skal konfirmander
ne have lov til at sige deres mening ! Det kan
jo være, de bliver så begejstrede, at de også
vil have den i Sørbymagle !

BRØD til VERDEN
Indsamlingen ”Brød til Verden” løber frem til
Palmesøndag den 1. april.
Hvad der i disse uger lægges i kirkens bøsse,
går til u-landshjælp. Det er Folkekirkens Nød
hjælp, som sørger
for at pengene når
frem. Og vi beder
om, at man sender
kirkebøssen en ven
lig tanke, – og lader
penge følge efter !

”HASHØJ KIRKESOGNE”
Torsdag 8. marts kl. 19.00 kommer Søren
Dahl fra Café Hack til Sørbymagle Forsam
lingshus.
Søren Dahl kendes fra det nævnte radio
program søndag formiddag (i kirketiden), hvor
han indkalder forskellige personer, som kan
bidrage med spøg og alvor fra deres liv og
tanker. Den 8. marts medbringer han kun sig
selv, og det er med et foredrag, der har den
dobbelte titel ”Det gode Liv – En sjov kristen
én”.
Søren Dahl er fra Thy, ”hvor man ikke snak
ker så meget !” Alligevel er han nærmest ble
vet et ”talende vandfald !” Med udgangspunkt
i sine samtaler har han udgivet bogen ”Den
der vover livet”, hvor kendte danskere lægger
navn til.
Og så kommer lige et par bemærkninger
om hans forhold til folkekirken: ”Jeg føler mig
godt tilpas i kirken, uden at jeg overrender
den. Men det er netop det fantastiske ved fol
kekirken, at den er der ! Nogen spørger: Hvad
skal man med kirken, når der er så få, der bru
ger den. Men for mig er det en kvalitet ved
folkekirken, at man ikke skal gøre sig fortjent
til det evige liv ved at komme i kirken så og så
mange søndage. Kirken er der, når man har
brug for den. I de store øjeblikke. Som en trø
ster, når der er brug for det.”
Der er gratis adgang til foredragsaftenen
den 8. marts. For kaffe og brød opkræves 20
kr. Som arrangører står menighedsrådene i
den gl. Hashøj kommune.

Sammenlægning af
menighedsråd ?
Sørbymagle menighedsråd og Kirkerup me
nighedsråd har drøftet, om tiden var inde til, at
de to menighedsråd slår sig sammen til ét fæl
lesmenighedsråd for Sørbymagle-Kirkerup.
Emnet har været drøftet på flere møder, og
der er dannet et sammenlægningsudvalg med
to repræsentanter fra hvert menighedsråd +
præsten.
Stemningen er positiv. For øjeblikket gælder
det om at blive enige om et konkret forslag,
som bl.a. skal angive, hvor mange medlem
mer fra hvert sogn det nye menighedsråd skal
bestå af, hvornår det nye skal begynde sin
funktionsperiode, og om man vil gøre som de

fleste andre steder, nemlig at der skal vælges
en kirkeværge for hver af de to kirker. I øvrigt
bliver det sådan, at et nyt fællesmenighedsråd
kommer til at fungere som et helt almindeligt
menighedsråd, alene med den forskel, at det
omfatter to sogne, to kirker samt præstegård.

Menighedsmøder

Loven kræver, at der i den anledning for hvert
sogn holdes et menighedsmøde, hvor alle
sognets folkekirkemedlemmer skal indkaldes.
På dette møde skal menighedsrådet redegøre
for sine planer, hvorefter der er mulighed for
spørgsmål og drøftelse af konsekvenserne.
Mødet skal slutte med en afstemning, hvor
de fremmødte skal tage stilling til, om de kan
tilslutte sig menighedsrådets forslag. Den
endelige beslutning tages, når der har været
holdt menighedsmøde for begge sogne.

For Sørbymagle sogn:
Menighedsmøde for Sørbymagle sogn:
Tirsdag 20. marts, kl. 19,
i konfirmandhuset ved Sørbymagle kirke.

For Kirkerup sogn:
Menighedsmøde for Kirkerup sogn:
Torsdag 29. marts, kl. 19,
ligeledes i konfirmandhuset.
Vi opfordrer kraftigt til, at man møder op for
at blive orienteret, og for at give sin mening til
kende. Og husk: det skal ske ved personligt
fremmøde.
Vi regner med, at møderne varer en times tid.
Derefter fortsætter menighedsrådet med at
holde offentligt regnskabs- og budgetmøde.

Mariæ Bebudelse
den 25. marts
I år falder Mariæ Bebudelses dag på den helt
rigtige dag. Den handler jo om englens bud
skab til Maria, at hun skal føde sønnen Je
sus, og det er i år præcis 9 måneder før Kristi
fødselsdag, som officielt er juledag den 25.
december. – Se også forsiden af dette blad!
Den 25. marts skal vi have
stillet urene frem til sommertid, og der er guds
tjeneste tidligt kl. 9.00 i
Sørbymagle, og kl. 10.30 i
Kirkerup.

Palmesøndag 1. april
Der er morgengudstjeneste kl. 9 i Kirkerup.
Kl. 10.30 er der spejdergudstjeneste i
Sørbymagle kirke. ”Magleboerne” (KFUMspejderne i Sørbymagle) medvirker, og der er
to børn, der skal døbes. Så det bliver en stor
og festlig gudstjeneste, hvor vi også synger
fra Spejdersangbogen.
Som nævnt ovenfor bliver det med sungne
indgangs- og udgangsvers.

PÅSKENS HELLIGDAGE
Skærtorsdag den 5. april er nadverens hel
ligdag. I år handler evangeliet om, hvordan
Jesus den sidste aften vasker disciplenes
fødder. Der er gudstjeneste i Kirkerup kl.
10.30 med altergang.
Langfredag den 6. april mindes vi Jesu
dødsdag ved at læse om hans korsfæstelse
og død, den såkaldte lidelseshistorie. Det er
en helt speciel gudstjeneste med en meget
afdæmpet indledning. Det er kl. 10.30 i Sør
bymagle.
Påskedag den 8. april er dagen for Jesu op
standelse, den begivenhed, som ingen kan
bevidne. Men ”det, som intet øje så, vil kir
ken holde søndag på !” Morgengudstjeneste
i Sørbymagle kl. 9, og højmesse i Kirkerup kl.
10.30. Kirkerne er pyntet til påske.
2. påskedag den 9. april må vi gentage den
ne store nyhed, denne gang om Maria Mag
dalene, som ude ved den tomme grav møder
den opstandne, men tror, at det er den lokale
graver – ”havemanden”. Der er gudstjeneste i
Sørbymagle, og det er kl. 10.00 !

Menighedsrådsmøder
Sørbymagle menighedsråd holder møde
onsdag 18. april, kl.19.
Kirkerup menighedsråd holder møde
torsdag 10. maj, kl. 19.
Møderne holdes i konfirmandhuset ved Sør
bymagle kirke, og der er offentlig adgang.

Overhøring
Den traditionelle overhøring af konfirmander
fordeles på to søndage med nogenlunde lige
mange på hver.

Det første hold har overhøring
søndag 22. april, kl. 10.30, i Kirkerup kirke.
Det andet hold skal til overhøring
søndag 29. april, kl. 10.30, i Sørbymagle
kirke.
Overhøringen former sig som en samtale
mellem præst og konfirmander. Efter gudstje
nesten er der samvær i konfirmandhuset for
konfirmander og forældre.

Store Bededag 4. maj
Store Bededag holdes der konfirmation man
ge steder. Men for dem, der ikke skal til konfir
mationsfest den dag, holder vi aftengudstjeneste i Sørbymagle kl. 19.
For 67 år siden var den 4. maj befrielsesaf
tenen, som endnu en del kan huske. Det kan
vi fortælle om, når vi efter gudstjenesten går
over til konfirmandhuset, hvor der bydes på
kaffe og the og varme hveder !

KONFIRMATIONER
Søndag 6. maj kl. 10.30 i Kirkerup kirke:
Dylan Michael Brooks,
Sørby Parkvej 1 B
Clement Bøgelund Mahler,
Elme Allé 32, 2.th., 4220 Korsør
Christoffer Clausen,
Bøstrupvej 35, Sørbymagle
Sebastian Ditlev Damlund Nielsen,
Slagelse Landevej 28, Gyldenholm
Patrick Bo Hansen,
Sørbylillevej 19, Rosted
Daniel Weensgaard,
Kirkerupvej 5, Sørbymagle
Katrin Valdis Arnarsdottir,
Rostedvej 27 A, Rosted
Sine Emilie Kristensen,
Rosted Skovvej 11, Rosted
Penille Skov Jensen,
Strædet 4, Rosted
Nanna Vesterskov Povlsen,
Rosted Skovvej 9, Rosted
Freya Leschly Jørgensen,
Skalsbjergvej 24, Sludstrup
Line Kyed Jespersen,
Egebjergvej 32, Sørbymagle
Søndag 13. maj kl. 9.30 i Sørbymagle kirke:
Andreas Egebæk Hansen,
Egebjergvej 62, Sørbymagle

Jakob Gordon Pedersen,
Egebjergvej 58, Sørbymagle
Jasminn Paprika Bruun,
Sørby Hovedgade 4, Sørbymagle
Anna Dyrehave Jensen,
Rostedvej 29, Rosted
Julie Olsen,
Sørby Parkvej 8, Sørbymagle
Krestine Haugaard,
Sørby Parkvej 37
Celina Linck Nielsen,
Sørby Hovedgade 8, Sørbymagle
Søndag 13. maj kl. 11.00 i Sørbymagle kirke:
Andreas Brauner Laursen,
Egebjergvej 104, Sørbymagle
Katarina Sukonnik Andersen,
Snakagervej 16, Sørbymagle
Anna Maria Petersen,
Snakagervej 8, Sørbymagle
Cecilie Freja Hansen,
Sørby Parkvej 66
Lea Tommerup Meinertsen,
Rostedvej 34, Rosted
Kristina Færge Jensen,
Søparken 27, Sørbymagle
Line Tolstrup Reinbach,
Bøstrupvej 67, Sørbymagle

Næste års
konfirmationsdatoer
Konfirmationerne i 2013 er fastsat til: Søndag
5. maj 2013 i Kirkerup kirke, og Kristi Himmel
farts dag 9. maj 2013 i Sørbymagle kirke. Der
er frit valg mellem de to kirker, men af hensyn
til pladsen anbefales Kirkerup kirke.
Tilmelding foretages først efter sommerferien.

Ældremødets udflugt
Torsdag 24. maj kl. 14.30 starter vi med kaf
fedrikning i konfirmandhuset ved Sørbymagle
kirke.
Kl. 15 afgår bussen til Tårnborg kirke, som
lige er blevet restaureret. Vi ser selve kirken,
- og nyder udsigten over Korsør Nor. Herfra
går vejen tilbage til Hemmeshøj kirke, også
en middelalderkirke, beliggende ved Vårby Å.
Hjemturen går ad mindre veje tilbage til Sør
bymagle. Hjemkomst senest kl. 18.
Alle over 60 år er velkomne. Nye deltagere
bedes tilmelde sig ved at ringe til præstegår
den, tlf. 5854 5130, helst dagen før.

Kirkelig vejviser
Sørbymagle-Kirkerup pastorat:
Sognepræst: provst Ernst Otto Diderichsen,
Sørbymagle præstegård,
Sørby Hovedgade 28, Sørbymagle,
4200 Slagelse.
Tlf. 5854 5130. Mandag fri
Sørbymagle kirke, Sørby Hovedgade 33.
NB: Kirken er lukket om mandagen !
Graver: Lesley Dixon, tlf. 5854 5321.
Træffes kl. 12 – 13, undtagen mandag,
som er fridag.
Bopæl: Seerdrupvej 7, Fårdrup,
4200 Slagelse. Tlf. 3063 5121.
Kirkesanger: Kurt Kulsø Larsen,
Kildegården 2, Slots Bjergby,
4200 Slagelse. Tlf. 2811 9206.
Organist: Uffe Holck Andersen,
Holsteinborgvej 136,
4243 Rude. Tlf. 2291 4076.
Menighedsrådsformand:
Henny Pedersen,
Sørby Parkvej 80, Sørbymagle,
4200 Slagelse. Tlf. 5784 9173.
Kirkeværge: Kurt Petersen,
Egebjergvej 109, Sørbymagle,
4200 Slagelse.
Tlf. 5854 5682, mobil 2334 5023.
Regnskabsfører: Vagn H. Pedersen,
Skælskørvej 81, Ting Jellinge,
4250 Fuglebjerg. Tlf. 5818 8306.

Kirkerup kirke, Esholtevej 2 A.
NB: Kirken er lukket om mandagen !
Graver: Tove Woller, tlf. 2830 2766.
Træffes telefonisk kl. 12 – 13, undtagen
mandag og tirsdag, som er fridage.
Bopæl: Lupinvej 22, 4180 Sorø.
Kirkesanger: Anne Merete Olsen,
Birkehegnet 132, 4700 Næstved.
Tlf. 3217 6182, mobil 2336 1239.
Organist: Flemming Andersen,
Søholmparken 12,
4200 Slagelse. Tlf. 5853 2574.
Menighedsrådsformand:
Karen Andersen,
Tranebæksvej 6, Sørby Overdrev,
4200 Slagelse. Tlf. 5854 5505.
Kirkeværge: Hans E. Petersen,
Lygtevej 12, Gyldenholm,
4200 Slagelse. Tlf. 5854 5074.
Regnskabsfører: Marianne Skjødt,
Savværksvej 31, Kirkerup,
4200 Slagelse. Tlf. 5854 5001.
Indsamlet i Sørbymagle + Kirkerup
Fremtidsbarnet: 1.115,50 + 654 kr.
Nytårskollekt til Det Danske BibelSelskab:
332 kr.
Hjertelig tak !
Se gudstjenester og andre oplysninger på hjemmesiden:

www.sorbymagle-kirkerup.dk

Sørbymagle kirke er åben alle dage kl. 8 – 16.
Kirkerup kirke er kun åben i forbindelse med gudstjenester og kirkelige handlinger. Ved
henvendelse til Nina og Benny Pedersen, Urtemosegården, Kirkerupvej 57, tlf. 5854 5686,
(lige overfor kirken), har man mulighed for at besigtige kirken.
Uddelingen af Kirke-Nyt
Kirke-Nyt bliver uddelt ved 18 frivillige hjælpere. Hvis nogen i Sørbymagle og Kirkerup sogne
ikke modtager kirkebladet, hører vi gerne fra dem, så fejlen kan rettes. Tilbud om at være
med blandt de frivillige modtages også med tak.
Næste kirkeblad skal ifølge planen uddeles i uge 21: fra den 21. maj, og omfatter tiden indtil
den 31. august 2012. Evt. stof indleveres til præstegården den 20. april 2012.
Ernst Otto Diderichsen, ansvh.

Gudstjenester
Søndag 26. februar (1. søndag i fasten)
Luk. 22,24-32: Striden om at være den største
Kl. 10.30: Sørbymagle, v/ Inge Louise Vilholm
(Kirkerup: ingen)

Søndag 15. april (1. søndag efter påske)
Joh. 21,15-19: Jesus og Simon Peter
Kl. 9.00: Kirkerup, v/ Anna Jakobsen
(Sørbymagle: ingen)

Søndag 4. marts (2. søndag i fasten)
Mark. 9,14-29: Drengen med den urene ånd
Kl. 9.00: Sørbymagle
Kl. 10.30: Kirkerup

Søndag 22. april (2. søndag efter påske)
Joh. 10,22-30: ”Mine får hører min røst”
Kl. 9.00: Sørbymagle
Kl. 10.30: Kirkerup, med overhøring

Søndag 11. marts (3. søndag i fasten)
Joh. 8,42-51: ”Hvis Gud var jeres fader”
Kl. 9.00: Kirkerup, v/ Anna Jakobsen
(Sørbymagle: ingen)

Søndag 29. april (3. søndag efter påske)
Joh. 14,1-11: Vejen, sandheden og livet
Kl. 9.00: Kirkerup
Kl. 10.30: Sørbymagle, med overhøring

Søndag 18. marts (Midfaste søndag)
Joh. 6,24-35: Livets Brød
Kl. 10.30: Sørbymagle, v/ Jørgen Ertner
(Kirkerup: ingen)

Fredag 4. maj (Bededag)
Matt. 7,7-14: Om bønhørelse
Kl. 19.00: Sørbymagle, aftengudstjeneste
(Kirkerup: ingen)
Indsamling: Kirkefondet

Søndag 1. april (Palmesøndag)
Mark. 14,3-9: Salvningen i Betania
Kl. 9.00: Kirkerup
Kl. 10.30: Sørbymagle, spejdergudstjeneste
Indsamling ”Brød til Verden” slutter
Torsdag 5. april (Skærtorsdag)
Joh. 13,1-15: Fodvaskningen
Kl. 10.30: Kirkerup, altergang
(Sørbymagle: ingen)
Fredag 6. april (Langfredag)
Jesu lidelseshistorie
Kl. 10.30: Sørbymagle
(Kirkerup: ingen)
Søndag 8. april (Påskedag)
Matt. 28,1-8: Jesu opstandelse
Kl. 9.00: Sørbymagle
Kl. 10.30: Kirkerup
Indsamling: KFUM & KFUK i Danmark
Mandag 9. april (2. påskedag)
Joh. 20,1-18: Den opstandne og
Maria Magdalene
Kl. 10.00: Sørbymagle
(Kirkerup: ingen)

Søndag 6. maj (4. søndag efter påske)
Joh. 8,28-36: Jesus og jøderne
Kl. 10.30: Kirkerup, konfirmation
(Sørbymagle: ingen)
Indsamling: Kirkens Korshær
Søndag 13. maj (5. søndag efter påske)
Joh. 17,1-11: Jesu sidste bøn
Kl. 9.30: Sørbymagle, konfirmation
Kl. 11.00: Sørbymagle, konfirmation
(Kirkerup: ingen)
Indsamling: Folkekirkens Nødhjælp
Torsdag 17. maj (Kristi Himmelfarts dag)
Luk. 24,46-53: Afsked og himmelfart
Kl. 9.00: Kirkerup, v/ Anna Jakobsen
(Sørbymagle: ingen)
Søndag 20. maj (6. søndag efter påske)
Joh. 17,20-26: ”At de alle må være ét”
Kl. 10.30: Hyllested
Kl. 19.00: Sørbymagle, aftengudstjeneste
(Kirkerup: ingen)
Søndag 27. maj (Pinsedag)
Joh. 14,15-21: Løftet om en anden talsmand
Kl. 9.00: Sørbymagle
Kl. 10.30: Kirkerup
Indsamling: Kirkehjælp, Folkekirkens Nødhjælp
Mandag 28. maj (2. pinsedag)
Joh. 6,44-51: ”Jeg er livets brød”
Kl. 10.30: Borgbjerg Mindepark, Boeslunde,
fælles friluftsgudstjeneste
(Sørbymagle og Kirkerup: ingen)
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Søndag 25. marts (Mariæ Bebudelse)
Luk. 1,46-55: Marias lovsang
Kl. 9.00: Sørbymagle
Kl. 10.30: Kirkerup

